AKADEMICKÝ SENÁT v š m u
ZÁPISNICA
z rokovania AS VŠMU, dňa: 07. 03. 2018
_________________________________________________________
Predseda volebnej komisie: doc. Leo Štefankovič, ArtD.,
Prítomní členovia podľa prezenčných listín:
Odstupujúci AS VŠMU:
Podp re ds edovi a AS VŠM U: In g. Pavo l P i l a ř, doc. Fra nt i še k Per g le r, A rtD.
Č l en ovia AS VŠM U: Mg r. Vl ad i m ír S la n inka , M g r. Zu zan a Moj ž iš ová ,PhD., do c.
R i ch a rd Žo lko Ar t D. , p rof. Pete r Pa vla c, Mg A . , do c. Han a Š to l fová Ba ndová , M g r.
Já n Roh á č, p rof. Bo r is Le nko A rt D., M i ro sl a va Du r ná, Ro man a B éd iová , Mg r. M at úš
I van ,
O sp raved lne ní :
Predsedníčka AS VŠMU: Mg r. Má r ia Va r gová , Ma ri ca M iku lová , A rt D., doc. V l ad im í r
M al í k, A r tD.,
N ep r ítomn í: M g r. a rt . O nd re j Synak , B á l int Lová s, Mgr.a r t M icha l Va jd ička ,
Novozvolení AS VŠMU:
Predseda AS VŠMU: prof. Peter Pavlac,
Podp re ds edovi a AS VŠM U: Mg r. V la d imí r S lan in ka , Ja kub U r íč ek ,
Č l en ovia AS VŠM U: Mg r. a rt . M ic ha l Režný, A rtD., Mg r. Zu zan a Mo jž i šová ,PhD.,
d o c. R i cha rd Žo l ko Ar tD. , M g r. a r t. Ľu bo š Be r nát h, Ar tD, p rof. Bo r is Len ko A rt D. ,
d o c. Fr a nt iše k Per g le r, A rt D., Mg r. Eva Juk l ová, Má r io Houd ek, Da ni e l H or ňá k, B c.
M atú š Op art y, Ve ron ika Gre guš ová, Mi ro s la va O r a vcová,
O sp raved lne ní : M gA . Pete r Č is a rik,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie programu predsedom volebnej komisie
AS VŠMU a voľba volebnej komisie AS VŠMU
Voľba predsedu AS VŠMU
Voľba podpredsedov AS VŠMU
Rôzne

PRIEBEH:
Predseda volebnej komisie doc. Leo Štefankovič privítal odstupujúcich členov AS VŠMU a
novozvolených členov AS VŠMU
za II. overovateľa zápisnice bol zvolený, Mgr. art. Michal Režný, artD.
ZA:15
PROTI:0
ZDRŽAL SA:0
BOD 1: Predseda volebnej komisie doc. Leo Štefankovič viedol zídený AS VŠMU do času , kým nebola
zvolená volebná komisia AS VŠMU a jej predseda. Na začiatku žiadal, aby prítomní členovia
novozvoleného senátu navrhli kandidátov na predsedu AS VŠMU a napísali na čistý papier, ktorý
dostali pri vstupe. Navrhnutí kandidáti sa vyjadrili, či funkciu príjmu, alebo nie a zdôvodnili svoje
rozhodnutie.

Následne prebehla voľba členov volebnej komisie AS VŠMU. Za členov volebnej komisie AS VŠMU boli
zvolení:
Mgr. Juklová Eva
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
p. Gregušová Veronika
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Bc. Matúš Oparty
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Členovia volebnej komisie si z pomedzi seba zvolili za predsedu volebnej komisie AS VŠMU
Bc. Matúša Opartyho, ktorý prebral vedenie volieb predsedu AS VŠMU od predsedu volebnej komisie
doc. Lea Štefankoviča.
BOD 2: Nasledovala voľba predsedu AS VŠMU. Kandidovali traja členovia AS VŠMU – Mgr. Vladimír
Slaninka, prof. Peter Pavlac, Mgr. art. Michal Režný, ArtD.
V prvom kole volieb nebol zvolený nikto:
ZA: Mgr. art. Režného : 7
ZA: p rof. Pavl a ca : 6
V druhom kole volieb bolo
ZA: p rof. Pavl a ca : 8

ZA: Mgr. Slaninku : 2

ZA: Mgr. art. Režného : 7

Uznesenie č. 1: V zmysle zásad platných pre voľbu funkcionárov AS VŠMU, schválil novozvolený AS
VŠMU za predsedu AS VŠMU prof. Pavlaca nadpolovičnou väčšinou hlasov.
- Prof. Pavlac sa ujal vedenia novozvoleného AS VŠMU. Poďakoval sa za činnosť odstupujúcemu AS
VŠMU a tiež vyzdvihol kvalitne odvedenú prácu pani predsedníčky Márie Vargovej. Podpredseda
odstupujúceho senátu doc. Pergler predniesol Správu o činnosti odstupujúceho senátu
a v neprítomnosti predsedníčky Márie Vargovej sa poďakoval za to, že pozdvihla úroveň AS VŠMU.
Poďakoval sa aj za kvalitnú spoluprácu Ing. Pilařa, ktorý bol v odstupujúcom senáte druhý
podpredseda.
Doc. Hana Bandová, ArtD.- pogratulovala k omladeniu novému AS VŠMU, popriala veľa úspechov a
zároveň vyzvala ku kontinuite prác odstupujúceho senátu AS VŠMU.
Ing. Pilař – poprial novému senátu úspešnú prácu a upozornil novozvolený senát, že študenti sú
veľkou hybnou silou. Poďakoval sa za vypočutie požiadaviek študentskej časti senátu odstupujúcemu
AS VŠMU. Škola je v dobrej finančnej kondícií a preto vyzval študentov, aby sa nebáli predkladať svoje
návrhy a nápady, ktoré by sa mohli zrealizovať.
Odstupujúci AS VŠMU odišiel z rokovacej sály a prenechal činnosť novozvolenému AS VŠMU.
BOD 3:
Pred voľbou podpredsedov bola diskusia o menách podpredsedov. Zo zamestnaneckej časti, p. doc.
Pergler sa za návrh svojho mena poďakoval za dôveru a navrhol Mgr. art. Bernátha ArtD. z HTF. Ako
druhý kandidát bol navrhnutý Mgr. Slaninka z FTF.
za: Mg r. S lan i nku : 13 hlasov
za: Mgr. art. Bernátha ArtD.: 2 hlasy
Študenti si navrhli svojho kandidáta za podpredsedu AS VŠMU z DF, p. Jakuba Uríčka
ZA:14
PROTI:0
ZDRŽAL SA:1
Uznesenie č. 2: AS VŠMU za svojho podpredsedu zo zamestnaneckej časti zvolil Mgr. Slaninku z FTF a
zo študenskej časti p. Jakuba Uríčka z DF.
Pre neodkladné pracovné povinnosti sa ospravedlnili a odišli dvaja členovia AS VŠMU, prof. Boris
Lenko, ArtD. a Mgr. Eva Juklová.
BOD 4: Rôzne:
Pre zložitosť politickej situácie v akej sa nachádza Slovensko, Mgr. Zuzana Mojžišová navrhla dať
vyhlásenie AS VŠMU k politickej situácií. Po diskusií sa členovia AS VŠMU rozhodli hlasovať pre
vyhlásenie AS VŠMU adresované rektorke VŠMU doc. Márií Heinzovej.
ZA:13

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 3:
AS VŠMU odhlasoval návrh AS VŠMU adresovaný rektorke VŠMU doc. Márií Heinzovej.
v nasledovnom znení:
Návrh AS VŠMU (zo dňa 7.3.2018):
AS VŠMU navrhuje pani rektorke VŠMU doc. Márii Heinzovej podporiť iniciatívu študentov s názvom
#VŠMUniejenámtojedno
udelením rektorského voľna na deň 9.3.2018 o 13,00 hod.

V Bratislave: 07. 03. 2018
Overili:

Prof. Peter Pavlac
Mgr. art. Michal Režný, artD.

zapísala: Mgr. Alena Škorvagová

